
Oppdatert V-2021 

Fødselsnummer: (11sifre) 

Navn: 

Adresse: Postnr./-sted: 

Mobiltlf.: E-postadresse:

a) har problem med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sjukdom, skade eller dysfunksjon, eller

b) ikkje har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet,
eller

c) i løpet av ungdomstrinnet eller vidaregåande opplæring har hatt rett til særskild språkopplæring,
eller

d) I løpet av ungdomstrinnet eller vidaregåande opplæring har gått i internasjonal eller utanlandsk skole i Norge
som er godkjend for å ikkje gi vurdering med karakter i sidemål.

SØKNADSPROSESSEN: 
• Dersom du har et vitnemål/kompetansebevis fra grunnskolen eller videregående skole som viser at du er innvilget fritak

i sidemål fra før, så sender du signert søknadsskjema med vedlegg til Fag- og yrkesopplæring gjennom eDialog.
• Dersom du skal ta privatisteksamen i norsk, og du har dokumentasjon/bostedsattest som viser at du ikke har gått på

grunnskole i Norge, trenger du ikke melde deg opp til privatisteksamen i skriftlig sidemål. Signert søknadsskjema med
vedlegg sendes til Fag- og yrkesopplæring gjennom eDialog.

• Dersom du skal ta privatisteksamen i norsk og du ikke har vedtak på fritak fra før, så må du melde deg opp til
privatisteksamen i sidemålet gjennom Privatistkontoret (privatist.inschool.visma.no). Signert søknadsskjema med
vedlegg sendes til Fag- og yrkesopplæring gjennom eDialog. Dersom Fag- og yrkesopplæringen innvilger deg fritak, så
sender du en e-post til Privatistkontoret der du ber om å få tilbakebetalt eksamensgebyret for norsk sidemål.

Dato: 

NEI

Kandidat/søkers underskrift: 

SØKNAD OM FRITAK I SKRIFTLIG SIDEMÅL
Søknadsfrist er 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret.

SØKNADEN GJELDER:  

SØKNADSKRITERIER:
Det må vedlegges dokumentasjon på at en oppfyller kravene for fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål, 
jf. forskrift til Opplæringslova § 3-19 a, b, c eller d:

KRYSS AV OG BEKREFT:

Jeg er innvilget fritak fra grunnskole/videregående. Jeg har lagt ved gyldig dokumentasjon (kompetansebevis/vitnemål).  

Jeg har ikke vært elev i norsk grunnskole. Jeg har lagt ved bostedsattest (evt. dokumentasjon fra skolegang i 
hjemland).  

Jeg oppfyller kravene, men er tidligere ikke innvilget fritak. Jeg har lagt ved dokumentasjon fra PPT eller lignende.

Har du et fagbrev i fra før og nå tar påbygg? JA

https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-pa-en-sikker-mate/
https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-pa-en-sikker-mate/
https://privatist.inschool.visma.no/
https://www.rogfk.no/om-fylkeskommunen/kontakt-oss/edialog-send-post-og-dokumenter-pa-en-sikker-mate/
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